آمریکا در ایجاد نارضایتی عمومی در ایران قطعا شکست خواهد خورد

شنبه  14تیر 1399
وطنامروز شماره 2964

وزیر دفاع در دیدار با خانواده شهید سیدموسی نامجو با بیان اینکه آمریکاییها تحرکات گستردهای را برای ایجاد نارضایتی عمومی در ایران
پیش گرفتهاند ،گفت :آمریکاییها قطعا این بار نیز همچون گذشته از ملت بزرگ ایران شکست خواهند خورد .امیر حاتمی تاکید کرد:
نیروهای مسلح ب ه عنوان ید واحده دفاع از کیان نظام اسالمی ،هرگونه حرکت مذبوحانه دشمن را مقتدرانه رصد کرده و پاسخ خواهند داد.

سیاسی

اخبار

حادثه در یکی از سولههای در حال
احداث سایت هستهای نطنز

س��خنگوی س��ازمان انرژی اتمی از حادثه در یکی از
سولههای در حال احداث سایت هستهای نطنز خبر داد.
به گزارش مهر ،بهروز کمالوندی ،سخنگوی سازمان انرژی
اتمی اعالم کرد :بامداد روز پنجشنبه بهدنبال وقوع حادثهای
که چگونگی آن در دست بررسی است ،یکی از سولههای
در دس��ت احداث در محوطه باز سایت نطنز دچار آسیب
ش��د .وی اظهار داشت :این رخداد هیچگونه تلفات جانی
نداشته و لطمهای به فعالیتهای جاری این مجموعه نیز
وارد نکرده است .سخنگوی سازمان انرژی اتمی افزود :از نظر
احتمال ایجاد آلودگی نیز با توجه به غیرفعال بودن مجموعه
ذکرشدهجایهیچگونهنگرانینیست.کمالوندیخاطرنشان
کرد :هماکنون تیمهای کارشناسی سازمان در محل وقوع
حادثه قرار دارند و مشغول بررسی علل این واقعه هستند.
روسیه:

تمدید تحریمهای تسلیحاتی
علیه ایران قابل توجیه نیست

سخنگوی وزارت خارجه روسیه اعمال هرگونه محدودیت
بیشتر علیه جمهوری اسالمی ایران را غیرقابل توجیه خواند.
ماریا زاخاروا ،سخنگوی وزارت خارجه روسیه روز پنجشنبه
در کنفرانس خبری گفت :موضوع تمدید تحریم تسلیحاتی
سازمان ملل علیه ایران از نظر چشمانداز برای حفظ توافق
هستهای ایران سازنده نیست .سخنگوی وزارت خارجه روسیه
افزود :پیشنویس قطعنامه تحریم نامحدود تسلیحاتی علیه
ایران که از سوی واشنگتن در شورای امنیت مطرح میشود،
مجموعهای از اقدامات محدودکننده در راس��تای سیاست
آمریکایی فشار حداکثری بر تهران است و موضوعات مختلفی
را که هیچ ارتباطی با حل اوضاع پیرامون برنامه هستهای ایران
ندارد ،بررس��ی میکند .زاخاروا در ادامه اظهار کرد :هرگونه
محدودیت بیش��تر علیه ایران نهتنها غیرقابل توجیه است،
بلکه از منظر چشمانداز حفظ برنامه جامع اقدام مشترک برای
لوفصل موضوعات برنامه هستهای ایران ،غیرممکن است.
ح

گروهک فرقان از پای درس تفسیر
خوئینیها درآمد

دبیرکل حزب موتلفه اسالمیبا اشاره به اینکه گروهک
فرقان از پای درس تفسیر قرآن موسوی خوئینیها درآمد،
گفت :خوئینیها از کسانی است که شهید بهشتی به دست
اینها مظلوم ش��د ،زیرا وی بارها گفت آنچه از من در النه
جاسوسی است پخش کنید اما اینها پخش نکردند .اسداهلل
ی درباره نامه
بادامچی��ان ،دبیرکل ح��زب موتلفه اس�لام 
محمد موسویخوئینیها به رهبر معظم انقالب ،گفت :چرا
خوئینیها به این نقطه سیاه رسید؟ خوئینیها نامهای زد
که هیچکس این کار را از روی خیرخواهی ندانست .حتی
دوستان و طرفدارانش هم به او اعتراض کردند .علت این امر
گذشته پر از زشتکاریهای او است .خداوند میفرماید« :ثُ َّم
السوأَى أَ ْن َک َّذبُوا ب ِآیَاتِ اللهَّ ِ»(روم)10/
ان َعاق َِبه الَّذ َ
َک َ
ِین أَ َسا ُءوا ُّ
عاقبت کسانی که کارهای زشت و سیاهکاری میکنند ،به
تکذیب آیات الهی میرس��د .وی افزود :خوئینیها قبل از
ی در مسجد جوستان تفسیری برخالف
پیروزی انقالب اسالم 
مبانی اسالمیمیگفت .از پای این تفسیر گروهک فرقان در
آمد که مطهریها ،قرنیها ،عراقیها و امثال آنها را شهید کرد.
خوئینیها در مسائل مربوط به روحانیت یکی از عوامل اصلی
انشعاب روحانیت و مجمع روحانیون مبارز بود.

طرح سؤال از رئیسجمهور در مجلس
کلید خورد

عضو هیأترئیسه مجلس از طرح سؤال از حسن روحانی
به خاطر وجود تورم افسارگس��یخته ،افزایش قیمت طال،
سکه ،ارز و مسکن خبر داد .به گزارش فارس ،حجتاالسالم
سیدناصر موسویالرگانی ،عضو هیأترئیسه مجلس از طرح
سوال از رئیسجمهور در مجلس خبر داد .وی در تشریح
ای��ن موضوع گفت :با توجه به تورم موجود در کش��ور به
صورت افسارگسیخته که نارضایتی مردم را در پیداشته و
همچنین افزایش روزانه قیمت طال ،سکه ،ارز و نابسامانی
در حوزه مس��کن ،طرح سؤال از رئیسجمهور در مجلس
ش��ورای اسالمی کلید خورد .نماینده مردم فالورجان در
مجلس ش��ورای اسالمی گفت :موضوع سؤال از روحانی و
احضار وی به مجلس در جلسه علنی یکشنبه (15تیرماه) به
جریان خواهد افتاد .الرگانی در پایان با ابراز تأسف از شرایط
اقتصادی فعلی کشور گفت :متأسفانه رئیسجمهور هیچ
برنامهای برای امور کشور و ساماندهی بخش اقتصاد ندارد.

آژانس بینالمللی انرژی اتمینبود مواد
هستهای در حادثه نطنز را تأیید کرد

آژانس بینالمللی انرژی اتمیدرباره حادثه آتشسوزی
در یکی از س��ولههای در حال تکمیل س��ایت هستهای
نطنز بیانیهای منتشر کرد .متن ترجمهشده این بیانیه
به شرح زیر است:
ی را از آتشسوزی
«ایران ،آژانس بینالمللی انرژی اتم 
بامداد پنجشنبه در یکی از ساختمانهای سایت غنیسازی
نطنز مطلع کرده است .ایران همچنین اطالع داد که این
آتشس��وزی به سرعت مهار شد و هیچ مواد هستهای یا
دیگر مواد رادیواکتیو در آن ساختمان وجود نداشته است.
ایران گفته که دلیل حادثه هنوز مشخص نیست و اضافه
کرده که این س��انحه هیچ تلفات یا آلودگی رادیواکتیو
نداش��ته اس��ت .س��ایت نطنز تحت پادمانهای آژانس
بینالمللی انرژی اتمیقرار دارد و در آن ،راستیآزماییهای
پادمانی و نظارتها و راستیآزماییهای ذیل برجام انجام
میش��ود .آژانس میتواند تأیید کند که در زمان سانحه
هیچیک از بازرسان پادمانی آژانس بینالمللی انرژی اتمی
در آنج��ا حاضر نبودهاند و اینکه این مکان ،محتوی مواد
هستهای نبوده است .آژانس با مقامهای مربوطه ایران در
تم��اس بوده تا تأیید کند که این حادثه هیچ اثری روی
فعالیتهای راستیآزمایی این نهاد بینالمللی-که انتظار
میرود همانند گذشته ادامه یابد -نداشته باشد .بازرسهای
ی در سایت نطنز حضور منظم
آژانس بینالمللی انرژی اتم 
دارند»« .الورنس نورمن» خبرنگار والاس��تریتژورنال
ی روز شنبه
نوشته بازرسهای آژانس بینالمللی انرژی اتم 
(امروز) به مجتمع غنیسازی نطنز خواهند رفت.

گزارش «وطن امروز» از ضرورت انجام اقدامات جدید هستهای
برایمقابلهباسیاستهایخصمانهآمریکاورژیمصهیونیستیعلیهایرانوایجادخللدردستگاهمحاسباتیدشمن

کمیل نقیپور :فردا طبق خبر اعالمیتوسط برخی نمایندگان
مجلس قرار است در صحن علنی طرح بازبینی روابط ایران
با آژانس بینالمللی انرژی اتمیمورد بررسی قرار بگیرد.
به گزارش «وطن امروز» ،پس از جلس��ه ش��ورای حکام
ی و صدور قطعنامه توبیخی علیه
آژانس بینالمللی انرژی اتم 
ایران ،برخی اعضای کمیس��یون امنیت ملی مجلس اعالم
کردند طرحی برای بازبینی روابط با آژانس را در کمیسیون
امنیت ملی مجلس مورد بررس��ی قرار دادهاند و قرار است
ای��ن طرح  15تیرماه در صحن علنی مورد بررس��ی نهایی
ق��رار گیرد .محور اصلی این طرح تعلیق اقدامات داوطلبانه
ایران در ایجاد دسترس��ی به بازرسان سازمان انرژی اتمی
برای نظارت بر برنامه هس��تهای ایران است .دولت روحانی
پس از برجام به صورت داوطلبانه پروتکل الحاقی را به اجرا
گذاشت .حال پس از  5سال آژانس انرژی اتمیبه رغم تمام
اقدامات داوطلبانه ایران ،در ادعایی عجیب عدم صدور مجوز
الزم برای بازرسی و نظارت بر تاسیسات ایران را بهانه کرد و
قطعنامهای را در شورای حکام علیه ایران به تصویب رساند.
نمایندگان مجلس همی��ن موضوع را مدنظر قرار دادند
و در ط��رح خود به دنب��ال تعلیق پروتکل الحاقی و آفالین
کردن نظارتهای آنالین آژانس هستند.
اق��دام نماین��دگان مجلس پس از آن ص��ورت میگیرد
که از زمان اجرای توافق جامع هس��تهای موسوم به برجام
هیچ یک از تعهدات طرف غربی اجرایی نش��ده است .یکی
از ش��رایطی که تیم مذاکرهکننده ایرانی حاضر به پذیرش
آن ش��د ،منوط ش��دن تعهدات کش��ورهای غربی به اجرا
ش��دن تعهدات ایران بود .ایران تعه��دات خود را در قالب
برج��ام از همان روز انعقاد برجام در  25تیر اجرایی کرد و
حتی برخی تعهدات را در راس��تای نشان دادن حسن نیت
پیش از دس��تیابی به توافق هس��تهای به اجرا گذاشت اما
بهانهگیریهای کشورهای غربی در اجرای تعهداتشان از
همان روز اجرای برجام یعنی  26مهرماه سال  94آغاز شد.
عدم دسترسی به منابع مالی ،پابرجا ماندن محدودیتها در
نقلو انتقال کاال ،حفظ چارچوب تمامتحریمهای پیشین و
حتی تحریم افراد و موسساتی که پیش از برجام در لیست
غربی در روزهای پایانی مذاکرات و به تعویق انداختن زمان
تحریمها نبودند رفتار کشورهای اروپایی در برابر ایران بود.
لغو تحریمهای تسلیحاتی به  5سال بعد به بیان صحیح یک
البته حسن روحانی و تیم مذاکرهکنندهاش نمیخواستند
امتیاز برای کشورهای غربی به حساب میآمد.
باور کنند اروپا و آمریکا قصد انجام تعهداتشان را ندارند .از
تحریمهای تسلیحاتی از آن دست تحریمهایی به شمار
پاییز سال  94تاکنون یعنی  5سال گذشته مقامات دولتی
میرفت که با توجه به امتیازاتی که تیم مذاکرهکننده ایران
س��عی در توجیه اقدامات کش��ورهای غربی داشتند و ملت
ب��ه طرف مقابل داده بود ،باید در همان روز اول برداش��ته
ایران را به گالبی برجام در آیندهای نه چندان دور که البته
میش��د .حتی کش��ورهای نزدیک به ایران در مذاکرات به
هنوز هم نرسیده وعده میدادند .با این حال آمریکا موضع
دنبال تثبیت حق مس��لم ایران به منظ��ور خرید و فروش
خود را زودتر از کشورهای اروپایی شفاف کرد .دونالد ترامپ
تس��لیحات بالفاصله پس از توافق هستهای بودند اما نکته
 18اردیبهشت  97رسما اعالم کرد کشورش از برجام خارج
قابل تامل آنکه تیم مذاکرهکننده هس��تهای ب ه رغم اصرار
شده و این توافق را به رسمیت نمیشناسد .این یعنی تمام
کشورهایی چون روسیه مبنی بر لغو تحریمهای تسلیحاتی
توجیه��ات روحانی و ظریف درباره ضمانت برجام از جمله
بالفاصله پس از دستیابی به توافق ،محدودیتهای  5ساله
«امضای کری تضمین اس��ت» یا اگر «دولت آمریکا تغییر
را پذیرفت .داستان معروف وقفه چند روزه مذاکرات به خاطر
کن��د نمیتواند به دلیل قطعنامه ش��ورای امنیت از توافق
اصرار روسیه و چین بر عدم نیاز به طرح مسأله تسلیحاتی در
خارج ش��ود» صرفا توجیه بوده یا اینکه
برجام و در نهایت رضایت تیم ایرانی برای
نشان از عدم اطالع آنان از مفاد قطعنامه
مصالحه بر س��ر مسائل تسلیحاتی ،یکی
یا عدم برداشت صحیح از واقعیات روابط تحریمهای تس�لیحاتی از آن دست از نقاط س��یاه دوران مذاکرات هستهای
بینالملل بود.
تحریمهایی به شمار میرفت که باید است« .وندی شرمن» با اشاره به برخی
البت��ه اروپاییهایی ه��م که در ظاهر در همان روز اول برداش�ته میش�د .نقاط اخت�لاف تیم مذاکرهکننده آمریکا
در برجام باقی مانده بودند در عمل هیچ حتی کشورهای نزدیک به ایران در و روس��یه در جریان مذاکرات هستهای
تفاوتی با آمریکا در انجام تعهداتش��ان مذاکرات به دنبال تثبیت حق ایران گف��ت« :یکی از نقاط واگرایی و اختالف
نداش��تند .کان��ال اینس��تکس از جمله به منظور خرید و فروش تسلیحات ما و روسها که البته اواخر مذاکرات روی
موضوعات عجیبی بود که پس از  ۲سال بالفاصل�ه پ�س از توافق هس�تهای میز گذاشته شد ،قطعنامه سازمان ملل
وع��ده طرف ایرانی و اروپایی با بیعملی بودند اما تیم مذاکرهکننده هستهای درباره تحریم موشکی و تسلیحاتی بود.
اروپاییه��ا اجرایی نش��د و به یک طنز ب ه رغم اصرار کشورهایی چون روسیه روسیه معتقد بود نباید هیچ محدودیتی
تاریخی در روابط ایران و اروپا بدل شد .مبنی بر لغو تحریمهای تسلیحاتی ،روی موشک و تسلیحات باشد .آنها هیچ
دس��ت ای��ران از وعدهه��ای خیالی
محدودیتی را روی موشکهای خودشان
محدودیتهای  5ساله را پذیرفت
کش��ورهای اروپایی و آمریکا خالی ماند.
نمیخواستند و البته فکر میکردند چنین
ایران به هیچ یک از امتیازاتی که دولت
محدودیتی نبای��د بر ایرانیان هم اعمال
مدعی بود نصیب کشور میشود دست پیدا نکرد .حال صرفا
شود .در نهایت بر سر این موضوع مصالحه کردیم» .شرمن
یک وعده باقی مانده و آن لغو تحریمهای تسلیحاتی در 26
ادامه میدهد« :روسیه و چین معتقد بودند قطعنامه صرفا
مهر سال جاری است .هر چند پس از  5سال قرار است ایران
بای��د توافق را تایید کند و نباید هیچ محدودیتی بر برنامه
به آنچه کش��ورهای غرب��ی آن را امتیاز به ایران میخوانند
موشکی و تس��لیحاتی ایران باقی بماند .آنها نمیخواستند
دس��ت پیدا کند اما همین که ایران از حق خرید و فروش
برنامه موشکی یا ممنوعیت واردات تسلیحاتی ایران پابرجا
تس��لیحات به مدت  5سال چشمپوشی کرد یک امتیاز به
بماند اما متوجه شدند بدون وجود محدودیتهایی که بود،
طرف غربی به حس��اب میآید .رجوع به مذاکرات هستهای
ما نمیتوانیم توافق کنیم» .س��رگئی ریابکف ،عضو ارش��د
و تواف��ق ایران و غرب برای لغو تحریمهای تس��لیحاتی در
تیم مذاکرهکننده روسیه در اینباره گفت« :این موضوعی
همان سال  94بیانگر آن است که زیر میز زدن کشورهای
پنهان نیست که روسیه طی مذاکرات هستهای حامیرفع

تحریمهای تس��لیحاتی ایران در زودترین موعد ممکن بود.
ما حتی در مقاطعی پیش��نهادهایی را تدوین کردیم که بر
اساس آن تحریم تسلیحاتی یک ماه پس از اجرای برجام رفع
شود اما نتیجه متفاوت بود» .سرگئی الوروف ،وزیر خارجه
روسیه نیز  2روز پس از انعقاد برجام در  25تیر  94اظهار
داشت بهرغم مقاومت روسیه و چین ،طرف ایرانی با طرف
غربی درباره تحریمهای تسلیحاتی مصالحه کرد!
■■آخرین تقال برای حفظ تحریمها

تحریمهای تسلیحاتی  ۳ماه دیگر به پایان میرسد .آمریکا
مصر است نگذارد این دست تحریمها لغو شود و برای همین
دور جدی��دی از اقدامات دیپلماتیک ،اقتصادی و امنیتی را
با چاش��نی تهدیدات نظامی در دستور کار قرار داده است.
فعال کردن آژانس بینالمللی انرژی اتمی و س��ازمان ملل
برای فشار بینالمللی بر برنامه هستهای ایران از جمله این
اقدامات بوده اس��ت .انتش��ار گزارش دبیرکل سازمان ملل
درب��اره نقش ای��ران در ماجرای آرامک��و و صدور قطعنامه
شورای حکام صرفا بر مبنای ادعای مشکوک بودن  ۲مکان
در ای��ران از جمله اقداماتی بود ک��ه آمریکا با فعال کردن
س��ازمانهای بینالمللی علیه ایران انجام داد ،البته تعامل
آمریکا با س��ازمانهای بینالمللی به منظور فشار بیشتر بر
ای��ران همچنان ادامه دارد .در همین راس��تا وزارت خارجه
آمریکا از دیدار «برایان هوک» نماینده ویژه این کش��ور در
ی در سفر
امور ایران با مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتم 
به وین ،پایتخت اتریش خبر داد .بر اساس این گزارش ،دفتر
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعالم کرد «برایان هوک» در
این سفر با «رافائل گروسی» مدیرکل آژانس دیدار و با وی
درباره موضوع ایران گفتوگو کرد .دفتر س��خنگوی وزارت
خارجه آمریکا همچنین مدعی شد :ایران باید با فراهم کردن
اطالعات و دسترسی مورد نیاز آژانس به تعهدات خود تحت
پیمان منع گسترش تسلیحات هستهای (انپیتی) ،پروتکل
الحاقی و توافقنامهاش عمل کند.
عالوه بر این ،تالطم اخیر ارزی در بازار و جهش قیمت
ارز از یک س��و نش��ان از عدم مدیریت صحیح بازار از سوی
دولت و از س��وی دیگر ریشه در فشار آمریکا بر کشورهای
طرف معامله با ایران در انتقال ارز معامالتی با ایران دارد.
در عرصه دیگر اما آمریکا با همراهی رژیم صهیونیستی
و پش��تیبانی مالی رژیم س��عودی دور جدیدی از اقدامات
ضدامنیتی را در خاک ایران کلید زده اس��ت؛ اقداماتی که

فروپاشی کامل برجام در صورت تداوم سیاستهای غلط اروپا
رئی�س ش�ورای راهبردی رواب�ط خارج�ی تاکید کرد:
اروپاییها باید بدانند نتیجه سیاستهای غلط آنها بیشک
موجب فروپاش�ی کامل برجام خواهد شد و اگر تا به حال
به دلیل همس�ایگی با خاورمیانه و آثار امنیتی مس�تقیم
فروپاش�ی برج�ام ،در کالم از ادامه حیات نیمهجان برجام
حمای�ت کردهان�د ،ادامه این وضعیت از س�وی ایران قابل
تحمل نیست.
س�یدکمال خرازی در پیامی به تحوالت اخیر در رابطه
با برجام و برنامه هس�تهای ایران اش�اره کرده است که در
زیر میآید:
سیاس�تهای یکطرفه و نادرس�ت  3کش�ور اروپایی
عضو برجام و در رأس آنها آمریکا برای توقف فعالیتهای
هستهای صلحآمیز ایران همواره نتیجه معکوس داشته است
و ایران مصممتر به توسعه فناوری هستهای خود ادامه داده
اس�ت .تالش آمریکا برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران
در ش�ورای امنیت س�ازمان ملل و اقدام  3کشور اروپایی
در آژان�س بینالمللی انرژی هس�تهای علیه ایران و رفتار
نه تنها بازدارنده ایران نخواهد
مشکوک مدیرکل آن سازمان 
بود ،بلکه بیتردید به فروپاشی برجام خواهد انجامید.
اینکه مدیرکل آژانس به مالقات «برایان هوک» مسؤول
امور ایران در دولت آمریکا رفته و خبر آن نیز رسم ًا منتشر
ش�ده است ،نشان میدهد وابستگی و عدم استقالل آقای
گروس�ی تا چه حد اس�ت ک�ه بیپروا ب�ه هماهنگ کردن

اقدامات خ�ود با مرکز توطئه علیه ای�ران میپردازد .این
مالقات نشان میدهد آقای گروسی از کجا دستور میگیرد
و اقدام  3کشور اروپایی در کجا برنامهریزی شده است.
آنها باید نتیجه فشارهای غرب را یک بار دیگر مرور کنند
و به یاد آورند وقتی  3کشور اروپایی در دولت اصالحات به
وعدهه�ای مذاکراتی خود عمل نکردند و حتی نپذیرفتند
ایران با تعداد بس�یار محدودی ماشین سانتریفیوژ تجربه
غنیس�ازی خود را ادامه ده�د ،در اواخر دولت اصالحات
تعلیق غنیسازی متوقف و پلمب کارخانه یوسیاف اصفهان
شکسته شد و در دولت بعد تعداد سانتریفیوژهای ایران به
 19000عدد رسید و وقتی آنها از تحویل سوخت  20درصد
برای رآکتور تهران جلوگیری کردند ،ایران رأس�ا اورانیوم
 20درصد الزم را تولید کرده ،آن را در میلههای مخصوص
آن قرار داد و با نصب آنها در رآکتور تهران ،مش�کل را به
دست دانشمندان خود حل کرد.
در دولت یازدهم نیز اگرچه ایران به دلیل توافق برجام
محدودیتهای�ی را پذیرفت ولی در برابر خروج آمریکا از
برجام و عدم اجرای تعهدات کش�ورهای اروپایی س�اکت
ننشست و به طراحی ماشینهای سانتریفیوژ پرقدرت ادامه
داد و برخی دیگر از تعهدات خود را به تعلیق درآورد .امروز
ایران قادر اس�ت ماشینهایی را بسازد که بیش از  20برابر
ماش�ینهای اولیه از قدرت غنیسازی برخوردار است و با
راهاندازی آنها گامهای بلندتری را در عکسالعمل نس�بت

به اقدامات غرب بردارد.
اروپاییه�ا بای�د بدانند نتیجه سیاس�تهای غلط آنها
بیشک موجب فروپاشی کامل برجام خواهد شد و اگر تا به
حال به دلیل همسایگی با خاورمیانه و آثار امنیتی مستقیم
فروپاش�ی برج�ام ،در کالم از ادامه حیات نیمهجان برجام
حمایت کردهاند ،ادامه این وضعیت از سوی ایران قابل تحمل
نیس�ت .آنها باید بدانند جمهوری اسلامی ایران در طول
 40س�ال عمر خود نشان داده است در برابر زورگوییهای
بیگانگان تسلیم نخواهد شد و هر بار فشار بر ایران بیشتر
شده ،ایرانیان را در ادامه مسیر خود مصممتر کرده است.
ایران امروز قادر است ماشینهای قدرتمند سانتریفیوژ
خود را به تعداد بس�یار باال بس�ازد و راهان�دازی کند و در
زمانی کوتا ه قدرت تولیدی خود را در واکنش به عدم اجرای
تعهدات طرف مقابل ،به  190هزار س�و برساند ،چنانکه در
همین مدت کوتاه نیز پس از تعلیق برخی تعهدات خود بر
اساس گزارش آژانس بیش از  1500کیلو اورانیوم غنیشده
تولید کرده است.
غ�رب بای�د بدان�د ن�ه تحریم اقتص�ادی و ن�ه تحریم
تس�لیحاتی ایران را از مس�یر راهبردی مس�تقل خود باز
نخواهد داشت ،چنانکه تا به حال نیز ایران در برابر فشارهای
حداکثری غرب ،سیاست خودکفایی خود را به سرعت پی
گرفته و توفیقات غیرقابل انکاری را در تولید تس�لیحات
دفاعی مورد نیاز خود به دست آورده است.

بیانگر نزدیک شدن و بعضا عبور این کشورها از خطوط قرمز
به منظور فشار بیشتر روی ایران است.
در کن��ار این موضوع��ات ،ادبی��ات تهدیدآمیز مقامات
آمریکایی نیز در روزهای اخیر ش��دت گرفته اس��ت .عالوه
ب��ر رئیسجمهور و وزیر خارجه این کش��ور ،نماینده ویژه
ای��االت متحده آمریکا در امور ایران نیز اعالم کرد اگر الزم
باش��د ،دولت ترام��پ برای جلوگیری از رس��یدن ایران به
سالح هستهای ،از نیروی نظامیاستفاده میکند .وی افزود:
آمریکا میکوشد تحریمهای تسلیحاتی ایران را تمدید کند.
ایران ثبات خاورمیانه را بر هم میزند .روس��یه و چین اگر
خواستار آرامش در منطقه هستند باید با تمدید تحریمهای
تسلیحاتی تهران در شورای امنیت موافقت کنند .نگرانیهای
مشترکی میان اسرائیل و کشورهای عربی درباره تهدیدها
از جانب ایران وجود دارد.
در کن��ار تحرکات جدی��د آمریکا برای ایجاد فش��ار در
عرصههای یاد شده ،مقامات این کشور همچنان درخواست
مذاک��ره خود با ایران را مط��رح میکنند تا در صورتی که
به زعم آنها ایران توان مقابله خود را از دس��ت داد مجبور
به مذاکره با آمریکا ش��ود و از طریق مذاکره خواس��تههای
آمریکا محقق شود.
■■ایران چه باید کند؟

در چنین ش��رایطی ایران میتوان��د  ۲رفتار متفاوت از
خود نش��ان دهد .اول آنکه در همان پازلی که آمریکاییها
طراحی کردهاند ق��رار گیرد و فاز مذاکره با آمریکا را کلید
بزند .ورود ایران به برنامه طراحی شده آمریکا همان نتیجهای
را به دنبال خواهد داشت که آمریکاییها در نظر گرفتهاند.
پذیرفتن  12ش��رطی که پمپئو در همان روزهای نخست
کاری خود اع�لام کرد محور اصلی توافق احتمالی ایران و
آمری��کا در آینده خواهد بود .بندهای اصلی توافق احتمالی
همانگون��ه ک��ه در بیانی��ه  12بندی پمپئو آم��ده و بعدها
مقامات آمریکایی نیز به آن اش��اره کردند مربوط به ایجاد
محدودیتهای جدی در برنامه موشکی ،ایجاد سیاستهای
منطقهای و برچیده شدن برنامه هستهای ایران است.
البت��ه بنا ب��ر تجربه تاریخی ای��ران از مذاکره و توافق با
آمریکا هیچ «تضمینی» وجود ندارد که دولت این کشور به
تعهدات احتمالیاش با ایران وفادار بماند.
مس��یر دوم اما مس��یری اس��ت که دولت روحانی آن را
تاکنون نیازموده اس��ت .ایران در  7س��ال گذشته در برابر
اقدامات مقابلهای کش��ورهای غربی ،سیاس��ت تس��اهل را
در پیش گرفت و هر گونه فش��ار و مزاحمتی از س��وی این
کشورها از سوی مقامات دولت ایران به منظور حفظ توافق
هستهای توجیه میشد.
دول��ت روحانی میتواند و در ش��رایط حاض��ر باید این
رویک��رد خود را تغییر دهد .البته بس��ترهایی هم برای این
تغییر رویکرد وجود دارد .یکی از این موارد گامهای کاهش
تعهدات هستهای ایران بوده است .هر چند ایران اقدام قابل
توجهی را در این راستا عملیاتی نکرده است اما شرایط فعلی
زمان مناسب برای عملی کردن گامهای کاهش تعهد است.
عالوه بر این ایران باید شرایط هستهای خود را به زمان
پی��ش از توافق بازگرداند .دول��ت روحانی در نتیجه توافق
هس��تهای موسوم به برجام صنعت هستهای خود را به یک
برنامه سمبلیک تبدیل کرد .حذف محدودیتهای برجام و
بازگشت به قابلیتهای پیشابرجامی ،گام مهم و اثرگذاری
اس��ت که طرف مقابل را در اتخاذ سیاس��تهای مقابلهای
بیش��تر مردد و حتی منجر به کاهش برخی از این فشارها
میکند .ایران باید اقدام متناسب را در این برهه در دستور
کار قرار دهد و در حال حاضر اقدام متناسب راهاندازی نسل
جدید سانتریفیوژها و افزایش حداکثری ظرفیت غنیسازی
در کنار افزایش غنیسازی اورانیوم از  3/5به  20درصد است.
موضوع نظارتها و بازرسیها نیز باید مورد بازبینی جدی
قرار گیرد .تعلیق پروتکل الحاقی ،تعلیق نظارتهای فراتر از
پروتکل که ایران در نتیجه برجام پذیرفته اس��ت و محدود
ک��ردن نظارتها به نظارتهای پادمان (سیس��تم نظارتی
آژانس بر مبنای انپیتی) نیز یک اقدام متناسب دیگر در
برابر رفتار تخاصمی آمریکاست.

